
a

g
en
d

a
março
abril

2023

MARÇO

13
MAR.SEG.

09H30

14
MAR.TER.

09H30

CML - CIUL

CML – CIUL

ENCONTRO UNIVERCIDADES: IDEIAS PARA LISBOA 
ENCONTRO

ENCONTRO

ENCONTRO UNIVERCIDADES: IDEIAS PARA LISBOA

CERIS, IST-ULisboa

CONTRIBUIÇÃO DE COBERTURAS E FACHADAS VERDES 

PARA A BIODIVERSIDADE DA CIDADE DE LISBOA

APRESENTAÇÃO DE PROJETO

23
MAR.QUI

18H00

16
MAR.QUI

17H00

CML – CIUL

ENCONTRO DE URBANISMO: LISBOA A CIDADE DOS VALES

VALE DE ALCÂNTARA

CICLO DE CONFERÊNCIAS



ABRIL

13
ABR.QUI.

18H00
NOVA-FCSH - CICS.NOVA

INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA PARA GESTÃO MUNICIPAL: 

CASOS DE ESTUDO

AULA ABERTA

27
QUI.QUI

09H30
APAP

A CIDADE E AS ÁRVORES

CONFERÊNCIA

28
ABR.SEX

09H30

APAP

A CIDADE E AS ÁRVORES

CONFERÊNCIA

20
ABR.QUI.

18H00
CML – CIUL

ENCONTRO DE URBANISMO: LISBOA A CIDADE DOS VALES

VALE DE CHELAS

CICLO DE CONFERÊNCIAS

CML – CIUL

LISBOA A CAMINHAR "PELAS AVENIDAS NOVAS"

PERCURSO GUIADO

13
ABR.QUI

10H00



Resiliência Sísmica na Agenda Escolar - 
Campanha de Sensibilização

NOTÍCIAS

Encontro de Urbanismo: 
Lisboa a Cidade dos Vales

No passado dia 16 de fevereiro, pelas 18h, o Centro de Informação 

Urbana de Lisboa iniciou o ciclo de conferências “Encontros de 

Urbanismo” de 2023, este ano dedicado ao tema “Lisboa, a 

Cidades dos Vales”. Esta sessão contou com a presença de Joana 

Almeida (Vereadora do Urbanismo, dos Sistemas de Informação 

e Cidade Inteligente, e da Transparência e Prevenção da 

Corrupção), Jorge Gaspar (Geógrafo) e Filipa Roseta (Vereadora 

da Habitação e Obras Municipais), como oradores e de Paulo 

Pardelha (Câmara Municipal de Lisboa/Departamento de 

Planeamento Urbano), na moderação.

Ao longo de 2h30 de sessão, e na presença de uma audiência de 

cerca de 70 ouvintes, foram debatidas algumas das questões 

inerentes a “5 Vales” de Lisboa – a sua topografia, geologia, 

enquadramento social, arquitetónico, urbano e paisagístico -, 

que fazem com que sejam um dos pilares governativos do 

pelouro do Urbanismo. A vereadora Joana Almeida fez um 

enquadramento ao projeto dos “5 Vales”, referindo a necessidade 

de se construírem propostas de intervenção que liguem estes 

tecidos construídos, paisagísticos e sociais, integrando-as na 

malha da cidade; o Prof. Jorge Gaspar salientou a geografia de 

Lisboa, cidade de colinas e de vales que têm influência na sua 

forma e evolução; e a vereadora Filipa Roseta alertou para a 

problemática do parque habitacional nestes locais, salientando a 

necessidade de recuperar e valorizar comunidades e bairros e de 

olhar para estes territórios como áreas habitacionais em 

potência.

As próximas sessões terão lugar a 23 de março e a 20 de abril, às 

18h no auditório do CIUL e estarão subordinadas aos temas “Vale 

de Alcântara” e “Vale de Chelas”, respetivamente.  

O Programa ReSist | Urbanismo, durante o ano letivo 2022/23, tem 

vindo a percorrer as escolas municipais de Lisboa, promovendo a 

educação para a redução do risco sísmico.

O Equipa de Projeto ReSist está focada em sensibilizar e capacitar os 

mais novos para agir adequadamente em tempos de crise, e mais 

importante ensinar o que fazer para minimizar o impacto dos 

fenómenos naturais. 

Os jovens, curiosos que são, adoram aprender coisas novas através 

dos jogos e atividades didáticas, tais como puzzles, jogos de 

computador, maquetes, experiências, nas quais participam 

ativamente.

Em vez do foco na natureza destrutiva dos desastres, o objetivo é 

abordar os fenómenos naturais e apresentar soluções para minorar 

os seus efeitos, numa perspetiva pedagógica, lúdica e exploratória.

A preparação do kit de emergência (em parceria com o Pingo Doce, 

através da cedência de barras de cereais), inclui objetos e itens 

fundamentais em situações de emergência, tais como uma lanterna, 

um apito e um kit de primeiros socorros.

O arranque desta ação de sensibilização teve lugar a 13 de outubro 

na Escola Básica Patrício Prazeres, com a presença da Vereadora do 

Urbanismo e da Transparência e Combate à Corrupção da Câmara 

Municipal de Lisboa, Joana Castro e Almeida e do Serviço Municipal 

de Proteção Civil tendo já sido abrangidos, até à data, 1970 jovens 

dos diversos ciclos de ensino.



NOTÍCIAS

Encontro UniverCidades: Ideias para Lisboa

A 13 e 14 de março de 2023 realiza-se mais um “Encontro 

UniverCidades: Ideias para Lisboa”. Organizado pelo CIUL em 

colaboração com faculdades e institutos parceiros, esta rubrica 

anual pretende dar a conhecer, de forma dialogante, trabalhos 

académicos de referência sobre Lisboa.

A edição deste ano integra uma sessão de apresentações públicas, 

no auditório do CIUL, no dia 13 de março e um passeio temático à 

zona oriental de Lisboa, na manhã de dia 14.

Em breve, será divulgado o link para inscrições.

A Cidade e as Árvores

Organizada pela Associação dos Paisagistas Portugueses, a 

Associação Portuguesa de Educação Ambiental, a Campo Aberto, a 

Quercus, a Sociedade Portuguesa de Ecologia e a Verde, esta 

conferência irá reunir no auditório do CIUL nos dias 27 e 28 de abril, 

especialistas, profissionais do sector e todos os interessados para 

debater questões relacionadas com o arvoredo urbano, a legislação 

associada, a necessidade da sua proteção e exemplos práticos de 

sucesso.

A programação está orientada para o público em geral, no primeiro 

dia – “O que nos oferece o arvoredo urbano?” – e para especialistas e 

técnicos das autarquias, no segundo.

Para mais informações sobre programação e inscrição aceda a: 

https://cidadearvores.wixsite.com/arvoredourbano.

Lisboa a Caminhar, Pelas Avenidas Novas

No próximo dia 13 de abril, pelas 10h, o Centro de Informação Urbana 

de Lisboa irá realizar um percurso a pé pelas Avenidas Novas. O 

Plano das Avenidas Novas foi implementado no princípio do Séc. XX, 

sendo, atualmente, esta área uma das centralidades da cidade. Ao 

longo de 2 horas, irão ser percorridas algumas das suas artérias – 

exemplares arquitetónicos de destaque, o espaço público - e 

destacada a importância de caminhar como método para conhecer e 

sentir um espaço: o seu traçado, a sua história, os seus cheiros, sons 

e imagens. 

Em breve, será divulgado o link para inscrições.

https://cidadearvores.wixsite.com/arvoredourbano


NOTÍCIAS

Leituras no CIUL

Em ligação com as duas sessões do «Encontro de Urbanismo» a 

decorrer em março e abril e dedicadas, respetivamente, ao Vale de 

Alcântara e ao Vale de Chelas, sugerimos a leitura de duas 

publicações do Núcleo de Documentação do CIUL.  

Na coletânea de textos sobre Lisboa de Nuno Teotónio Pereira, 

Lisboa Temas e Polémicas, em «A transferência de populações do 

Vale de Alcântara», de 1966, é divulgado o desalojamento forçado de 

milhares de famílias residentes em barracas no Vale de Alcântara. A 

necessidade de libertar terrenos, primeiro devido às obras de 

encanamento da ribeira de Alcântara e, depois, devido à construção 

dos pilares e dos acessos à nova ponte sobre o Tejo, provocou a saída 

forçada de milhares de famílias, para as quais, na maioria dos casos, 

foi dada como solução imediata a reconstrução da barraca por meios 

próprios na Quinta da Musgueira (Lumiar). No texto de 1996, 

«Prepotência e Desumanidade no Vale de Alcântara», Teotónio 

Pereira relembra o episódio de 1966 e lamenta a permanência das 

barracas no Vale de Alcântara (Casal Ventoso). 

Em «Zona Oriental de Lisboa: fazer cidade a partir do caos», de 1989, 

e «A Expo-98 e a parte oriental de Lisboa», de 1993, lamenta a 

degradação da Zona Oriental de Lisboa, que designa por «zona 

deserdada da capital», e expressa o desejo de que a futura Expo 98 

seja a oportunidade para a reconversão urbana da Lisboa oriental.

A publicação Lisbon Waterfront: urban landscape design, contém os 

trabalhos e as propostas que os estudantes finalistas em arquitetura 

do ACMA – Centro Italiano di Architettura conceberam no decurso 

do laboratório internacional Lisbon Waterfront. O objetivo foi 

apresentar projetos para uma nova relação cidade-água em Lisboa. 

Entre os projetos, destacamos três: dois para o Vale de Alcântara 

(projeto para um parque temático em Alcântara e projeto de 

requalificação do Vale de Alcântara) e o projeto de requalificação de 

Chelas.

Lisboa: Temas e Polémicas (1964-2007), Nuno Teotónio Pereira, ed. 

Câmara Municipal de Lisboa, s.d., 165 págs., cota Urb/123 

Lisbon waterfront urban landscape design, Giorgio Peghin (ed.), 

ACMA, 2016, 62 págs., cota Urb/263


